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  ..... جتُب عىل كل ذكٍر ُمسلٍم ُمكلٍف ُحٍر ال عذَر له، وكذا عىل ُمسافٍر ال ُيباُح له القرص

بدأ املصنف رمحه اهللا تعاىل باحلديث عن صالة اجلُُمعَة، وصالُة اجلُُمعَة صالٌة عظيمة 

ام األسبوع، وقد ذكر  وفضلها جزيل عند اهللا َجلَّ َوَعَال، بل إن يوم اجلُُمعِة هو أفضُل أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النبي  َّ التي حيسدنا  أن اليهوَد حيسدوننا عىل أشياء ومن هذه األشياء َصىلَّ ا

عليها أهُل الكتاب أهنم حيسدوننا عىل يوم اجلُُمعة ألن يوم اجلُُمعة فيه أعامٌل فاضلٌة كثرية، 

  .وفيه أعامٌل خمصوصٌة فيه

بل إن كثًريا من األعامل إذا ُعملت يف هذا اليوم الفاضل أعني يوم اجلُُمعة فإن األجوَر 

  . ُيعمُل يف يوم اجلُُمعة صالُة اجلُُمعة تكوُن فيه ُمضاعفة، ومن أجِل وأفضِل وأوىل ما

ولذلَك فإن من حافَظ عىل صالة اجلُُمعة كان عىل خٍري عظيم، ومن فوَت صالة 

ليات ختَم اُهللا َجلَّ َوَعَال عىل قلبه، وما الظُن بمن ُختَم عىل قلبِه  اجلُُمعة ولو ثالث ُمجٍع متوا

  . إال أن ُيظَن به ظُن السوء

ن حيرَص عىل هذه الصالة وأن يعرَف رشوطها وأن يعرف أركاهنا فاملرء جيُب عليه أ

وواجباهتا لتكون الصالُة صالًة صحيحًة تامة؛ ألهنا أصل وذلَك أن اجلُُمعة ذاُت أصٍل 

ة، بل اجلُُمعُة  والظهُر إنام هي بدٌل عنها، ليست اجلُُمعُة بدًال عن الظهر، انتبه هلذه املسأ

ُمعة أو فاتته صالُة اجلُُمعة فإنه يأيت ببدهلا وهي صالة أصًال ومن سقط عنه وجوب اجلُ 

  .الظهر، وأما الظهر فإَن اجلُُمعَة ليست بدًال عنها

أن الظهر بدل عن اجلُُمعة وال العكس، يرتتب عليها فروع كثرية : وهذه القاعدة

عاهتا ينبني عليه  كثٌري من تتجاوز مخًسا وعرشيَن فرًعا، إًذا هذه القواعد قواعد ُمهمة ُمرا

  . املسائل
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ولنعلم أن رشوط صالة اجلُُمعة بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكِر رشوط صالة اجلُُمعة 

واع   : تنقسُم إىل أربعِة أ

 ٍإما أن تكوَن رشوَط صحة.  

  ٍء   .وإما أن تكون رشوط إجزا

  ٍوإما أن تكون الرشوط رشوط انعقاد.  

 وإما أن تكون الرشوط رشوَط وجوب .  

واع من الرشوط وكُل واحدٍة داخلٌة فيام بعدها، نبدأ يف أول نوٍع من  إًذا هذه أربعة أ

ء، بمعنى: هذه الرشوط وهي أن من ختلَف يشٌء من هذه : الرشوط املتعلقة باإلجزا

  .الرشوط يف حقه، نبدأ بأول هذه الرشوط وهو رشط الصحة

العبادَة ال تصُح منه ومعنى ذلك أن من ختلَف يف حقه هذا الرشط فإن : رشط الصحة

هذه العبادة، وجيُب عليه أن ُيعيدها، وجيُب عليه أن يأيت ببدهلا إن كان ليس من أهل 

  : اجلُُمعة، ومها رشطان

العقل، فإن من صىل الصالَة وهو فاقٌد لعقله جمنوٌن أو سكران أو نحَو : الرشط األول

: إن صالتَك باطلة، ومعنى ذلك: ُل ذلَك مما ُيذهُب العقل، ثم أفاق بعد صالة اجلُُمعة فنقو

ه جيُب عليَك أن ُتعيَد الصالة إذا ُكنَت من أهل وجوهبا بأن أفاق قبل خروج وقت صالة  أ

  . اجلُُمعة

وأما إن أفاق قبل خروج وقت صالة العرص فإنام جيُب عليه صالُة الظهِر وصالُة 

ليس من أهلها وأفاق يف وقت العرص كام مَر معنا يف املواقت؛ فإَن من دخَل وقُت الصالة و

ما جيمُع إليها وهي صالُة الظهِر والعرص أو املغرب والعشاء فإنه إذا أفاق يف وقت الثانية 

ُة احلائض والنفساء إذا  فيجُب عليه صالتان كاملجنوِن إذا أفاق والصبِي إذا بلغ، واملرأ

الظهَر والعرص، أو : طهرتا العشاء أو العرص فإنه جيُب عىل اجلميع أن ُيصَيل صالتني

  . املغرَب والعشاء
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ما ثبَت عن اثنني من صحابة رسول اهللاِ : دليُل ذلك َّ ومها عبد  َصىلَّ ا

َة إذا طهرت يف آخر : الرمحن بن عوٍف وعبُد اهللا بن عباٍس ريض اُهللا عنهام أهنام ذكرا أن املرأ

الصالتني مًعا، وال يعرُف هلذين الصحابيني الوقتني املجموعني فجيُب عليها أن ُتصيل 

ه يف حكم اإلمجاع السكوِت    . اجلليلني خمالٌف من الصحابة، فدَل عىل أ

  : إًذا الرشوط املتعلقة بصحة العبادة رشطان

  . وهو رشُط العقل :الرشط األول

اإلسالم، كذلك اإلسالم فإن من حَرض الصالَة غري ُمسلٍم ثم أسلَم  :والرشط الثاين

ُأريُد أن : بعَد ذلك، حَرض الصالة ليتعلم وهذا يوجد كثري من الناس قبَل أن ُيسلم يقول

أحرض مع الناس الصالة، فيحرض الصالَة معهم، ثم بعد ذلك ُيسلم، ُيعلن إسالمه بعد 

ك مل ُتسلم قبلها: الصالة، فنقول   .أعد صالتك أل

  . إنه رشط صحة: ى قوهلمفيجُب أن يكون الصالة تكون يف وقت اإلسالم، وهذا معن

ٍء، بمعنى أن من فعل هذه  :النوع الثاين من الرشوط أن تكوَن الرشوط رشوَط إجزا

ء فإن عبادته صحيحة يؤجُر عليها لكنها ال جتزؤه، ال  العبادة وقد ختلف عنه رشط اإلجزا

جتزؤه، فيجُب عليه إذا أصبح من أهل الرشوط الوجوب أن ُيعيدها وهو الصبُي إذا كان 

مروا «ُمعة صحت صالته، صحت صالته، ُمميًزا غَري بالغ؛ فإن غري البالغ إذا صىل اجلُ 

ناءكم يه عن جده أن النبَي  »أ ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ حديث عمرو بن شعيب عن أ َّ : قال َصىلَّ ا

باءكم بالصالة لسبٍع وأرضبوهم عليها لعرش«   . »مروا أ

فدل عىل أن الصالة من ابن سبٍع وابن عٍرش وإن مل يُك بالًغا صالته صحيحة ألن النبي 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ أن : وعندنا قاعدة أصولية وهيال يأمُر باألمِر بامذا؟ بغري الصحيح،  َصىلَّ ا

   .األمَر باألمِر جيعُل األمَر مندوًبا ال واجًبا، وأما األمُر مبارشًة فيكوُن واجًبا

صولية األمر ُمبارشة للوجوب، وأما األمُر باألمِر فإنه يدُل عىل الندب، هذه قاعدة أ

  . ذكرها أهُل العلم رمحهم اُهللا تعاىل
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ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ فُهنا أمر النبي  َّ ا كررت باألمر، أمُر النبي  َصىلَّ ا َصىلَّ باألمِر، لذلك أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َّ باألمر بصالة الصبي يدل عىل صحتها منه ال عىل وجوهبا، ال يدُل عىل  ا

  . ع الثاين من الرشوط وهي رشوط اإلجزاءوجوهبا منه، هذا هو النو

  . وانتبه للنوع الثالث فإنه ُمهم

أن من ختلفت فيه رشوُط : رشوُط االنعقاد، بمعنى :والنوع الثالث من الرشوط

االنعقاد فإنه صالته صحيحة يؤجُر عليها وُجمزئٌة ال يلزمه أن ُيعيدها وال أن ُيصيل بعدها 

  . ُمعُة بهصالَة ُظهٍر، لكن ال تنعقُد اجلُ 

تان"إنه ال تنعقُد اجلُُمعُة به؟: "وما معنى قولنا   : ، يرتتب عىل هذا الرشط مسأ

ُة األوىل ه ال يكوُن داخًال يف األربعني الذين يلزُم حضورهم لصالة اجلُُمعة،  :املسأ أ

ه ال يكوُن معدوًدا يف األربعني الذين يلزُم حضورهم يف صالة اجلُُمعة   . أ

ُة  أن من ختلَف فيه رشط االنعقاد فإنه عىل قول مجهور العلامء كذلك، يف  :الثانيةاملسأ

ه ال يصُح أن يكوَن إماًما يف صالة اجلُُمعة ة السابقة وهذه، أ   .املسأ

إًذا هذه الرشوط التي ُتسمى برشوط االنعقاد من ختلفت عنه ووجدت فيه رشوط 

ء فإن صالته للُجُمعِة صحيحة وجم زئٌة  وال يلزمه أن ُيعيدها ال ُمجُعًة وال الصحِة واإلجزا

، لكن ال تنعقُد به اجلُُمعة بمعنى ال يكوُن وال يصُح أن يكون إماًما فيها، كذلَك ال  ظهًرا

يصُح وال ُيعُد من األربعني الذي يشرتُط أن يكوَن حاًرضا للصالِة واخلطبة يف قول مجاهري 

  . أهل العلم

َف عنه، ختلَف فيه رشط االنعقاد جيوز له إذا وجد أدنى أن هذا الذي ختل :األمر الثالث

حاجة أن يتخلَف عن صالة اجلُُمعة من غري إثم، جيوز له أن يتخلف عن صالة اجلُُمعة، 

   :ورشوط االنعقاد ثالثة

  

   



 

   
 

 

..................................................................................  

ُة ال تنعقُد هبا صالُة اجلُُمعة وال جتب من باِب أوىل، الذكورية،  :الرشُط األول فاملرأ

لرابع، ولذلك فإهنا إن صلت مع الناس فصالُهتا صحيحٌة وجمزئٌة ألن الوجوب الرشط ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ هلا، وقد كان بعُض النساء ُيصلَني مع النبي  َّ ، وأما عامُة النساء فلم يكن َصىلَّ ا

  . يصلَني اجلُُمعة

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ قد جاء بعُض النساء للنبي  َّ هللا سبقنا الرجال يا رسول ا: فُقلنَ  َصىلَّ ا

حيرضَن اجلُُمعة واجلامعة، فدل عىل أهنَن يغلُب عليهَن أال حيرضن اجلُُمعة، فدَل عىل عدِم 

  . انعقادها هبنَ 

ُة ال جتُب عليها اجلُُمعة وال يلزمها، وال تكوُن من األربعني، ومن باِب أوىل أال  فاملرأ

  . تكوَن إماًما وال خطيًبا

واحلريُة ُيقابلها الرق، فإن من كان رقيًقا كله أو كان ُمبعًضا  هو احلرية، :الرشط الثاين

  . فإنه ال تنعقُد به اجلُمعة وال جتُب عليه من باب أوىل

وعىل ذلك فإنه ال يعد وال يكوُن خطيًبا؛ ألن األصل أن هذا الرقيق حمبوٌس لسيده 

الوقت ويأخذاِن ومالكه، فمحبوٌس بالوقت ألجله، وصالة اجلامعة واجلُُمعة  متعلقاِن ب

وقًتا أكثر، فيكون فيهام انحباٌس عن مالكه، فلذا ال جتُب عليه، وهذا بإمجاع أهل العلم، 

و حممد بن حزم، وابن املنذر وغريه من أهل العلم   . حكاه أ

تقل للرشط الثالث وهو املُهم عندنا، لنعلم أن الرَق مل يبقى منه اآلن يشء  وقبَل أن أ

غى أسباب الرق كلها ومل يبقي وذلَك أن الرشَع يف أ ول اإلسالم قد ضيق أسباب الرق فأ

غاه حتى قال النبُي  ُ منها إال شيئًا حمدوًدا وهي ثالثة طرٍق فقط وما عدا ذلَك أ َّ َصىلَّ ا

  . »لعن اُهللا امرًئ باع ُحًرا فأكَل ثمنه«: َعَليِْه َوَسلَّمَ 

وما وجد من هذه األرقاء فقد جعل له الشارع أسباًبا كثريًة للعتاق، فجعَل من أفضل 

العبادات إعتاُق األرقاء وأجب يف كثٍري من الكفارات إعتاق األرقاء، ورغب عىل سبيل 

واب اخلري   . الفضل والتأكيد إعتاق األرقاء باملكاتبة وغري ذلك من أ
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ه جيوُز للمصلحة العامة لويل : اُهللا تعاىل قد ذكروا أن الُعلامء رمحهم :ثم األمر الثالث أ

اح لويل األمر أن خيتار  األمر أن ُيقيد املُباحات من أسباب التملك؛ ولذلَك فإن الشارَع أ

بني املِن والفداِء واالسرتقاق ملن ُأخذ يف حال احلرِب من غري العرب ألن العرب ال 

  . احاتيسرتقون البتة، وهذا من باب تقييد املُب

ويف وقتنا اآلن فإن مجيع الدول قد انضمت حتت ميثاق العاملِ إللغاء الرق وهذا امليثاق 

  . جيوُز من باب تقييد املُباحات وليس يف ذلَك خمالفة ملعاين الرشع

ُيف رمحه اُهللا تعاىل يف تقرير هذا األصل يف كتابه  متييز األحكام عن "وقد أطال القرا

  ". الفتوى واألحكام

، وانتبه هلذا الرشط، وهو رشُط االستيطان :مر الثالث من رشوِط انعقاد اجلُُمعةاأل

رشُط االستيطان، ورشُط االستيطاِن رشٌط النعقاد اجلُُمعِة بإمجاع أهل العلم، حكى 

اإلمجاع مجاعٌة من أهل العلم وهو إمجاٌع متقدم، حكاه ابن املُنذر وابن حزم والنووي 

  . م من أهل العلمواملوفق ابن قدامى وغريه

ايض، ما املراد باالستيطان؟  د باالستيطان هو ما وقد مر معنا يف الدرس ا أن املرا

  : وجد فيه رشطان

أن يكوَن حاًرضا يف قريٍة، يعني هلا ُبنياٌن وهلا، يعني سيذكر القيد بعد  :الرشط األول

  . قليل املصنف، ولو كان قصًبا البَد أن يكون قريًة هلا بنيان

أن يكوَن أهله حارضيَن يف هذه القرية، بمعنى أن يكوَن ُمقيًام فيها عىل  :ط الثاينالرش

يد ليس عىل سبيل الطروء، وبناًء عىل ذلك فإَن من يأيت ملكَة ُمعتمًرا أو حاًجا أو : سبيل التأ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يأيت ملدينة النبي  َّ زائًرا فإنه ال يكوُن مستوطنًا وإنام يكون ماذا؟ ُمقيًام،  َصىلَّ ا

فإن املًسافَر  واملُقيم ال جتُب عليهام صالُة : فليس رشُط االنعقاِد متعلًقا به، وبناًء عىل ذل

  . اجلُُمعة وال ُيعدون من األربعني
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ه ال تصُح إمامتهم لصالة اجلُُمعة، وهذ: ويف قول اجلمهور رمحهم اهللا تعاىل ا أمٌر أ

ُمهم جيب أن حيتاط له املُسلم، بعض األخوة قد ينتقل من بلدٍة إىل بلدة ثم ُيصيل بالناس، 

نعم، إذا كان يف الناس من ال ُحيسُن الصالة هذا أمر آخر فإنه قد يساُر للقول اآلخر، أي 

  . القول الضعيِف رضورةً 

َف عبد القادر الفايس أو تلميذه رسالًة سامها  إن : لعتِب واملالم عمن قالرفُع ا"وقد أ

ه عند  م، وهذا أصٌل متقرٌر عند أهل العلم أ األخذ بالقوِل الضعيِف رضورًة ليس بحرا

  . احلاجة قد يؤخُذ بقوٍل معٍني قد يكوُن خالف الراجح

وأما مع تيرس هذا األمر فإن املسافر واملقيم األوىل بل الواجب عىل قول كثري من أهل 

ه ال يصح أن يكون إماًما يف صالة اجلُُمعة: العلم وهو املذهب كام ذكره املصنف   . أ

بع من الرشوط بمعنى أن الصالَة تصُح من وجتزؤه  وهو رشوط الوجوب، :النوع الرا

نِع وتنعقُد به لكنها ليست بو اجبٍة عليه، فيجوُز أن يتخلف عنها، وهذا هو كُل يشٍء من موا

نع اجلُُمعة واجلامعة فإنه يكون من رشوط  وجوب اجلُُمعة واجلامعة، كل يشٍء كان من موا

  . الوجوب

أن يكون املرُء مريًضا فإن املريض إذا حرض اجلُُمعة صحت منه وانعقدت به : مثل

  . ن يصيل يف بيته، وكذلك غريه من الناسلكنها ليست بواجبٍة عليه فيجوز أ

ة تتعلق بوجوب صالة اجلُُمعة بعض األخوة وهذه تتكرر يف مكة كثًريا، أن  ُهنا مسأ

بعض األخوة يرد إىل مكَة ويكوُن ليس من أهلها ويكون سفره يف وقت صالة اجلُُمعة 

الة اجلُُمعة ولو جيوز لك أن تتخلف عن ص: فيتحرج من ختلفه عن صالة اجلُُمعة، فنقول له

  . ُكنت سامًعا للخطبِة والصالة ألهنا ليست بواجبٍة عليك جيوُز لك ذلك

أما من كان مستوطنًا فإنه حيرُم عليه أن ُيسافَر بعد الزوال، وُيكرُه له أن ُيسافَر بعد 

طلوع الفجر وارتفاعها قيَد ُرمح ألن هذا وقُتها وهو ارتفاعها قيد رمح ووقت وجوهبا هو 

  . وال الشمس وسيأيت إن شاء اهللا يف حملةوقت ز



 

  

  

 

  .......................................................مكلف حر جتُب عىل كِل ذكر

  . جتُب عىل كِل ذكر: يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل

هذا من أِي رشوِط اجلُُمعة أهو من رشوط الصحة أم من رشوط " عىل كل ذكر: "قوله

ِء أم من رشوط االنعقاِد أم من رشوط الوجوب؟    اإلجزا

عىل كل ذكٍر ُمسلٍم، اإلسالم  جتُب : من رشوط ماذا؟ رشوط االنعقاد، أحسنت، قال

  وضده الكفر، رشٌط لالنعقاد أم لغريه؟ 

رشٌط للصحة، وبناًء عىل ذلك فال تصُح منه وال جتزؤه وال تنعقُد به وال جتُب عليه 

ه ُيعذُب يوم القيامة، فإن الكافر يعذُب يوم القيامِة  طبًعا وجوًبا تكليفيًا وإال فاألصل أ

َما َسَلَكُكْم ِيف {: نا ذلك دليله قول اهللاِ َجلَّ َوَعَال بالفروِع واألصول، ومر مع

َوَملْ َنُك ُنْطِعُم {]٤٣:املدثر[}َقاُلوا َملْ َنُك ِمَن اْملَُصلِّنيَ { ]٤٢:املدثر[}َسَقرَ 

  . ، فعوقبوا عىل ترك الصالة وعىل عدم إيتائهم الزكاة]٤٤:املدثر[}اْملِْسِكنيَ 

  . مكلف: ثم قال املصنف

يشمُل ما قبل التمييِز وما بعده، ويشمُل صورًة ثالثة وهي : التكليف يشمُل صورتني

ء، والصبُي دون التمييز  اذا؟ رشٌط للصحة، والبلوُغ رشٌط لإلجزا العقل، فالعقُل رشٌط 

  . ملحٌق باملجنون دائًام 

يقول  ولذلك كُل حكٍم يتعلُق باملجنون فمن كان غري ُمميز فحكمه مثله متاًما، ولذلك

إن املُعلَم يؤدُب العاقَل دون : إن املُعلم، هذا من باب االستطراد، يقول فقهاُؤنا: الفقهاء

أال جياوز عرش : غريه، ُمعلم الُقرآن وغريه جيوز له أن يؤدب العاقل دون غريه، برشوط منها

  . جلدات، وأن يوجد موجبه، وأال يتجاوز يف الرضب، يعني يرضب بشدة

فليس بعاقل فال ُيرضب، املُعلم ال يصح له أن يرضب غري املُميز  ومن كان دون سبعٍ 

ه ليس بعاقل   . أل

اذا؟ غري الوجوب،  احلرية رشٌط النعقاد ُحٍر، : قال   . اجلُُمعةاحلرية رشٌط 

  



 

   
 

 

  ..........................................ال عذر له وكذا عىل مسافر ال يباح له القرص

اذا؟ رشٌط للوجوب وهو فقد العذر الذي " ال عذر له: "قوله ال عذر له،: قال رشٌط 

  . جيوُز التخلف عنده عن اجلمة واجلامعة، وسبق ذكرها يف باب مستقل

أي ال جتُب الصالة عىل ُمسافر، فاالستيطاُن رشٌط  وكذا عىل مسافر،: ثم قال املصنف

  . لالنعقاد

  . وكذا عىل ُمسافر ال ُيباح له القرص: قال

إن املُسافر إذا مل ُيبح له القرص إما لكون السفر سفًرا ُحمرًما، أو لكون : قول املصنفي

سفٌر طويل وسفٌر قصري، : السفِر ليس سفًرا طويًال، إذ الفقهاء يفرقون بني نوعني من السفر

فالسفر الطويل يرتخُص له أو ألجله بجميع رخص الصفر، يرتخص له بجميع رخص 

  . السفر

ة، النوع الثاينالنوع الثاين وهو السفر القصري وهو أن خيرج عن : ، انتبه هلذه املسأ

البلد بمسافة فرسٍخ فأكثر، السفر الطويل ُقلنا كم فرسخ؟ قلناها قبل أمس، السفر الطويل 

ستَة عرش فرسًخا، والفرسُخ إنام يعادل نحًوا يقل عن مخسة كيلوات بيشٍء قيل، هذا هو 

  . وات بيشٍء قليلالفرسخ أي أقل من مخس كيل

السفر القليل قلتها قبل قليل، كم فرسخ؟ فرسٌخ واحد، أغلب األحكام متعلقة 

بالسفر الطويل، لكن السفر القصري تتعلق به بعُض األحكام منها ما يتعلق بصالة اجلُُمعة، 

فمن خرج عن البلِد بمسافة فرسخ، نسميه خرج، نسميه سفر قصري، ال ُمشاحَة يف 

خرج عن بلٍد مسافَة فرسٍخ فإن كان ليَس بجانبه مسجد ُيصيل فيه اجلُُمعة  االصطالح، فمن

فإنه حينئٍذ تسقُط عنه صالُة اجلُُمعَة ألن مسافة السعي التي جتُب هلا اجلُُمعُة هي مسافة 

ُ فرسٍخ، مسافة فرسخ هي التي كان يأيت هبا الصحابة من أحيائهم إىل مسجد النبي  َّ َصىلَّ ا

  . َسلَّمَ َعَليِْه وَ 

  

  



 

  

  

 

  ..............................................................وعىل مقيم خارج البلد

وما كان دوَن ذلك فإنه جيُب عليه أن يذهب، جيب عليه أن يميش هذا الفرسخ، ُقلت 

لكم الفرسخ كم؟ إنام ُيعادُل نحًوا، يقل عن مخسة كيلوات بيشٍء قليل، هذا هو الفرسخ، 

  . أي أقَل من مخِس كيلواٍت بيشٍء قليل

عن املسجد الذي ُيصىل فيه فمن كانت بلدته التي يسُكنها عىل سبيل االستيطان تبعُد 

أو يعني مسافة فرسٍخ فيجُب عليه السعُي إليه؛ ألن السعي للفرسخ جيُب عليه ذلك، 

ة؟ وإما إن جاوَز الفرسخ فإنه ال جيُب عليه إن مل يكن بجانبه مسجد   .وضحت املسأ

  . إما لتخلف رشط املسافة أو نحو ذلك وكذلك عىل ُمسافٍر ال ُيباُح له القرص،: قال

  . إذا كان بينهام وبني اجلمعة وقت فعلها فرسٌخ فأقلوعىل ُمقيٍم خارج البلد، : الق

إَن الشخَص إذا خرج عن بلدته التي هو : هذا الكالم ذكرته قبَل قليل، يقول الشيخ

مستوطٌن هلا وكان خروجه يبعُد عن طرف بلدته وهو العامر مسافة فرسخ؟ كم الفرسخ؟ 

سة كيلوات بيشٍء قليل، هذا هو الفرسخ، أي أقل من مخس إنام ُيعادُل نحو يقل عن مخ

  . كيلواٍت بيشٍء قليل

، واضح، بعض الناس ما يعرف الكيل، يظُن أن الكيل، الكيُل يف  ما هو الكيل؟ كيلوا

اللغِة ما هو؟ ما هو الكيل، ال ليَس الوزن، مصيبة لو كان الوزن، هو الذي نسميه اآلن 

كيًال، الكيُل ليس هذا : ب الفقه وال يعرف ما فيه فيقالاحلجم، بعض الناس يقرأ يف كت

الكيلوات، الكيل هو وحدُة احلجم، فقد يكوُن رطًال، وقد يكوُن صاًعا وقد يكوُن ُمًدا، 

  . وقد يكوُن لًرتا مكعًبا جيب أن يكوَن ُمكعًبا، وقد يكوُن لًرتا وقد يكوُن مًرتا مكعًبا، وهكذا

نا عندما نقوُل ب: فاملقصود الكيل أي باللغة املُعارصة، طيب، الشخص إذا كان يبعد أ

ظر معي، نفس الكالم أعيده  عن العامر ستَة عرش كيًال فهو ال خيلوا من ثالثة أحوال، أ

  : بلغٍة ُأخرى بتقسيٍم آخر

  

  



 

   
 

 

ةٍ    ..........................وال جتُب عىل من ُيباُح له القُرص، وال عىل عبٍد ُمبعٍض وامرأ

ء  :احلالة األوىل ، كيف مسافر؟ ُيريد أن يذهب، ُيريد أن خيرج سوا إما أن يكوَن ُمسافًرا

كان السفر قصًريا أو طويًال، ألن ُقلنا القصري أن يقصَد مسافَة فرسخ، فإنه حينئٍذ جيوز له أن 

ه يف مثابة املُسافر سفًرا قصًريا    . يتخلَف عن اجلُُمعة أل

عليه بعد اخلروج فنقول سقطت عنه، هذا أو أراد أن ُيسافر سفًرا بعيًدا لكنه وجبت 

  . واحد، ومر معنا باألمس أن املُسافر ثالثة أشخاص وال ُأعيُدها

ني عىل سبيل املثال من أهل مكة  :احلالة الثانية أن يكون الشخُص ُمقيًام، بمعنى، أ

وكنُت ُمسافًرا وقدمُت إىل مكة وقبل أن أصلها سكنُت يف ُعسفان، ُعسفان تبعد عن مكة 

  . قريب أربعني كيلوا أو أقل اآلن ثالثني كيلوا تقريًبا

ا يف ُعسفان ُأسمى ماذا؟ ُأسمى  ذهبُت إىل ُعسفان وجلسُت فيها يومني كاملني، أ

ُمقيم لست مستوطن ألن زوجي وولدي يف مكة فأكون من أهل مكة، ُعسفان، اجلُموم 

  . رشحناها باألمس ليست مكة، فأكوُن مستوطنًا يوًما أو يومني أمجعت اإلقامة،

فحينئٍذ لو أقمت ُهناك ال جتُب عّيل صالة اجلمعة ألن بيني وبينها مسافة فرسخ بعيدة 

ا لسُت مستوطنًا   . وليس عندي ُمجُعة، مقيم أ

أن يكوَن الشخُص مستوطنًا، شوف، مستوطنًا يف بلدٍة تبعُد مسافة  :احلالة الثالثة

ها فال جتُب عليك اجلُُمعة، وإن كان فيها ُمجُعة أو فرسخ، فإن كانت تلك البلدة ال ُمجعَة في

  . تسمع النداء فيجُب عليك فيها اجلمعة، انتهت، نعم

ةٍ «: قال رمحه اهللا   . »وال جتُب عىل من ُيباُح له القُرص، وال عىل عبٍد ُمبعٍض وامرأ

دأ هبذه الكلمة كان يف الدرس الذي قبل األذ ان أوقفنا األذان، ُكنت قد قبل أن أ

ة أن اجلُُمعة جتُب عىل من كان بينه وبني مكان استيطانه مسافة فرسخ    .تكلمت عن مسأ

  

  

  



 

  

  

 

ه وال حيسب هو وال من ليس من أهل البلد من األربعنيومن حرض   .....ها منهم أجزأ

ه اهللا خري خلطٍأ وقعُت فيه، فإين ذكرُت أن الفرسَخ  وقد نبهني أخونا الفاضل جزا

ربيد، فإن ُيعادُل ستَة عرش كيًال وليس ذلك كذلك، وإنام هو دونه، وإنام ذهَب وهيل إىل ال

ت بيشٍء قليل،  الربيَد هو ستَة عرشة ميًال، والفرسُخ إنام ُيعادُل نحًوا يقل عن مخسة كيلوا

  .هذا هو الفرسخ، أي أقَل من مخِس كيلواٍت بيشٍء قليل

و عبد اهللا القرطبي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه أن من بركة العلم نسبته إىل  وقد ذكَر أ

  . ىل تنبيهه وتبيينهصاحبه، فجزى اُهللا أخانا ع

وهو املُسافر، املُسافر ورشُط  »وال جتُب عىل من ُيباُح له القرص«: يقول الشيخ

اذا؟ لالنعقاد، وُقلنا إن كَل رشٍط يقتيض ما كان أعىل منه، إًذا من ال  االستيطان رشٌط 

  . حتنعقُد به اجلُُمعة ال جتُب عليه، فاملسافر ال تنعقُد به وال جتُب عليه، وهذا واض

ٍة،  وال عىل عبٍد، احلر يتقدم، ومبعٍض، أي من كان بعضه حٌر وبعضه عبد، وامرأ

  . وكذلك تقدم احلديُث عنها

ه ومل حيسب هو، وال من ليس من أهل البلد من «: قال رمحه اهللا ومن حرضها منه أجزأ

  . »األربعني، وال تصُح إمامتهم فيها

: الكالم الذي ذكرته لكم قبل قليل، ذكر ُهنا املصنف رشوط االنعقاد وهي ثالثةهذا 

  . االستيطان، واحلرية، والذكورية

وال جتُب عىل من ُيباح له القرص وهذا االستيطان، وال عبٍد ومبعٍض : ولذلَك قال

ةٍ وهذا هو الذكورة، ولكن تصُح منه وجتزؤه، ولذلك قال ن وم: وهذا هو احلرية، وامرأ

ه فمن باِب أوىل أهنا تصح   . حرضها منهم أجزأ

وال : لكن ما الذي يرتتب عىل أهنا من رشوط اإلنعقاد أمران ذكرهم املصنف قال

ه ليس مستوطنًا من األربعني، ال ُيعدوَن من  ُحيسُب هو، ومن ليس من أهل البلد بمعنى أ

  األربعني، ما الدليُل عىل أهنم ال ُيعدوَن من األربعني؟ 

  



 

   
 

 

  ..............................................................وال تصح إمامتهم فيها

ه قالقا ُ ُكنا أول مجعة ُمجعت يف عهد النبي «: لوا حديث كعب ريض اُهللا عن أ َّ َصىلَّ ا

تم يا أهل ذلك املرص؟  »فُسئِلوا كم عددكم، كم كنتم؟  َعَليِْه َوَسلَّمَ  ، »ُكنا أربعني: قال«أ

   :فهذا احلديث يدلنا عىل حكمني

ه يشرتط لصحة صالة اجلُُمعة أن يكون حارضوها عددهم أربعني،  :احلكم األول أ

  . أن يكوَن عدد حارضهيا أربعني

ه قال :احلكم الثاين تم، واالستدالُل هبذا : أهنم البد أن يكونوا مستوطنني، أل كنتم أ

احلديِث عىل هذا املعنى الذي ذكرته قبل قليل هو قوِل مجهور أهل العلم، هو قول 

ولذلك االحتياط يف هذه املسائل أمر مهم جًدا أهيا األخوة، وسيمر معنا أن أمر اجلمهور، 

  . اجلُُمعة خطري، وتكرار اجلمعة وتكرارها يف البلد ممنوٌع يف قول عامة أهل العلم كام سيأيت

ِة وال العبد »وال تصُح إمامتهم«: قال ، أي فال تصُح إمامة املُسافِر وال املقيِم وال املرأ

ه ليس من أهل وجوهباوال املُب   . عِض للُجُمعة أل

أن نية اإلمام ال يصُح أن تكوَن أضعَف من : وعندنا قاعدة مرت معنا يف باب اإلمامة

أموم ُيصيل نافلة ألَن نية  ه يصُح أن يكون اإلماُم يصيل للفريضة وا أموم، مر معنا أ نية ا

أموم ال العكس، مَر يف الدرس  ايض، ال العكس، فال يصُح أن اإلماِم أقوى من نية ا ا

أموم يصيل فريضة   .يكون اإلماُم ُيصيل نافلًة وا

ال يصُح أن تكون نية اإلمام أضعف فإن نية اإلمام ليست نيًة واجبة، نية : كذلك ُهنا 

تني، ولذلك  من وجبت عليه، وإنام نيُة من جتزأُ به وتصُح منه فقط، وهذا فرٌق بني املسأ

ة، وهذا كام ذكرت لكم قوُل اجلمهور   . الفقهاء رمحهم اهللا احتاطوا هلذه املسأ

   



 

  

  

 

  ..................................الوقت: أحدها: ورشَط لصحة اجلُُمعِة أربعة رشوطٍ 

  . »الوقت: أحدها: ورشَط لصحة اجلُُمعِة أربعة رشوطٍ «: قال رمحه اهللا

بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل يتحدُث عن رشوط صحة اجلُُمعة املتعلقة هبا، وليست 

الرشوط املتعلقة بحارضهيا تكلمنا عنها قبَل قليل  الرشوط املتعلقة بحارضهيا، إذ

واع، وأما ُهنا يف الرشوط املتعلقة بذات اجلُُمعة فإهنا ختتلف من حالٍة  وقسمناها إىل أربعة أ

  . إىل حالة

وانتبه يا موفق كيف أن الفقهاء رمحهم اُهللا تعاىل دقيقوَن يف  الوقت،: قال أول رشطٍ 

فاظهم، ُكتب الفقه دقيقة يف يفه فآٌم كثري ال أ ا؟ ألن الكتاَب الواحد تتابع عىل تأ فاظها   أ

أقوُل من آحاد الُفقهاء وإنام أقوُل من أذكيائهم ونبهائهم، فالكتاب الواحد يكوُن قد ُمجَع 

من كالم ثم اخترص ثم ُرشح، ثم ُحيش، ثم ُعلَق عليه يف املساجد ثم ُدرس وُبينت حمرتزاته، 

فدلَل له وبعُض املصنفَني حشى يف االعرتاِض عليه، وبعض فجاء بعُض املصنفَني 

َف لذكر القيود   .املصنفَني أ

فت جلمع اخلصاِل والتقاسيم، وُهناك  فإن ُهناك ُكتًبا متعلقًة بذكر القيود، وُهناك كتًبا ُأ

ُكتبًا ُمجعت ألجل القواعد واملناطات، وُهناك ُكتبت ُجعلت ألجل التخريج عىل القواعد 

  . ية كتاب ابن اللحام وغريهاألصول

ون بالرأي يكون رأهيم بني عىل اجتهاد جٍم كبري من أهل العلم،  إًذا الفقهاء عندما يأ

وهذا الذي حدى ببعض أهل العلم ومنهم إماُم أهل احلديث يف عرصه بال منازعة وهو 

و عمرو بن  و عمرو بن الصالح رمحه اُهللا تعاىل صاحب املقدمة، كان أ الصالح اإلمام أ

إن هذه املذاهب الفقهية كثرية جًدا ولكن مل يتحرر منها وُحيفظ : رمحه اُهللا تعاىل يقول

وُينقل عىل سبيل الضبِط والتحرِز والدقِة يف الفهِم وضبط القيود إال أربعة، وهي مذهب 

س، واإلمام حممد بن إدريس الشافعي،  اإلمام أيب حنيفة النعامن، واإلمام مالك ابن أ

  . ام أمحد بن حنبل، رمحهم اُهللا تعاىل ورحم مجيَع فقهاء املُسلمَني وُعلامئهمواإلم
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هؤالء األئمة األربعة مذاهبهم ُحمررة واملنتسبوَن إليهم ُكثر، ليس معنى ذلك أن 

غريهم قوله غري صحيح، بل إَن كل قوٍل عضد الدليُل أحد هذه األقوال البد أن يكون عىل 

ء، البد أن  يكوَن موجوًدا يف أحد هذه املذاهب األربعة، نَص عىل ذلَك ابن سبيل االستقرا

ًضا الشيخ تقي الدين بن تيمية   .رجب، ونَص عىل ذلك أ

و عمرو بن الصالح فإنه ال جيوُز اخلروج عن واحد من هذه : وبناًء عىل ذلك: يقول أ

  . املذاهب األربعة

و عمرو بن الصالح ذلك؟ ليس من باب يعني أن ا حلق ال خيرج عن هذه ا قال أ

ألن هذه اآلراء ُحمرتز، فيها من االحرتاز والدقة وفيها من ضبط األقوال : األربعة فقط، قال

اليشء الكثري، اليشء الكثري، وكثٌري من الناس أُهيا األخوة وأقوهلا من أمٍر واضح، يبدُأ املرء 

، ما إن بطلب العلِم يومِني أو ثالثة ولنزدها نقول أسبوًعا أو أسبوعني  وإن شئَت فقل شهًرا

يتُم الشهر عليه حتى يتعمم ُثَم ُيصبح جيعُل نفسه كأيب حنيفَة ومالِك والشافعي وأمحد، 

ولربام رقى فكان كسفياَن ووكيٍع وإبراهيم النخعي واألئمة كاحلسِن وُحممد بن سريين، بل 

ن اُهللا عليهم   .لربام لرقى ملن أعىل منهم وهم الصحابة رضوا

الفقه كالتفاح الشامي سهُل التناول، كل واحد يستطيع : افعي رمحه اُهللا تعاىليقول الش

ا فقيه، حيرض الدرس ثم يقول ضبطُت الباب، لكَن الفتوى واحلديث عن اهللا : أن يقول أ

  ت يوَم القيامة ُتقاُم بني يدي اهللا َجلَّ َوَعَال، ُتقام بني يدي اهللا  خطري، خطري، أ

ن قلت هذا الكالم؟ : فُيقاُل لك   من أ

  .أخذته من كتاب، ال ُيقبل: تقول

ر، أعلُم الناس باحلديِث  يقول اإلمام أمحد، انظر لكلمة اإلمام أمحد إماُم أهل األ

ر، يقول َن ُقلَت : إذا جاء يوم القيامة وِقفُت بني يدي اهللا َجلَّ َوَعَال فيقاُل يل: واأل من أ

ى وقد غلت يداَي إىل ُعنقي فأقوُل يا رب : د؟ فأقوُل يا ربهذا القول يا أمح يقول ُأأ

  .حدثني بذلك وكيع
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فُيفُك عني فيؤتى بوكيع بن اجلراح شيخ اإلمام أمحد، فيؤتى به مغلوًال، فيُقاُل : قال

يَت بذلك؟ فيقوُل  َن أ   . إنام حدثني بذلك منصور بن املعتمر: لوكيٍع من أ

يَت هبذا، فيقول: فُيقاُل لهثم يؤتى بمنصور مغلوًال  ن أ هيم : من أ حدثني بذلك إبرا

  . النخعي

يَت هبذا؟ فيقوُل  ن أ هيم مغلوًال، فُيقاُل من أ حدثني بذلك علقمُة : فيؤتى بإبرا

  . واألسودُ 

يتام بذلك؟ فيقاُل : فيؤتى بعلقمة واألسود مغلولِني، فيقاُل هلام ن أ حدثنا بذلك : من أ

  . عبد اهللا بن مسعود

يَت هبذا؟ فيقوُل : ثم يؤتى بعبد اهللا بن مسعوٍد مغلوًال، فُيقاُل  ن أ حدثني نبيَُك : من أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ حممد  َّ   . َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فيؤتى بمحمٍد  َّ يَت هبذا؟ فيقول: وبارك فُيقاُل له َصىلَّ ا َن أ : من أ

  . حدثني جربيُل عنك يا رب

  . الِء مجيًعابرأت ذمة هؤ

عامٌر أن املرَء ال يقوُل كلمًة إال وهو متيقٌن منها، إماٌم من أهل الُسنة وهو : إًذا املقصود

  .ليتنا ُحدثنا هبذا احلديِث منُذ زمن: بن رشحبيل الشعبي، سمَع حديثًا فبكى، قال

  ما هو احلديث الذي سمعه؟ 

  ". من أجاب عن كل ما ُسئِل فهو جمنون: "سمَع أن ابن عباٍس قال

َك جتعل يف رقبتَك غًال  اذا؟ أل   . جمنون 

إن طلب العلم فاضل؛ ولكن أعلم أن احلديَث هو أخباٌر عن : إًذا أُهيا األُخ الفاضل

بغري ما أمر،   عن أمره وهنيه، وإياَك إياَك إياَك أن تتكلم يف رشع اهللاِ  َجلَّ َوَعَال رشع اهللا 

م تسمع قول اهللا    : يف سورة األعراف َجلَّ َوَعَال  أ
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َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغَي بَِغْريِ اْحلَقِّ َوَأْن تُ { َم َريبِّ ُكوا ُقْل إِنََّام َحرَّ ْرشِ

ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَأْن  ِ َما َملْ ُينَزِّ َّ ِ َما ال َتْعَلُمونَ بِا َّ هذه النواهي  ]٣٣:األعراف[}َتُقوُلوا َعَىل ا

  . عنها فبدأ بعظيٍم ثم بأعظم ثم أعظم ثم بأعظم الكل َجلَّ َوَعَال األربع هنى اُهللا 

ِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلَبْغَي بَِغْريِ { َ اْلَفَوا َم َريبِّ اْحلَقِّ َوَأْن  ُقْل إِنََّام َحرَّ

ْل بِِه ُسْلَطاًنا ِ َما َملْ ُينَزِّ َّ ُكوا بِا ِ َما ال {أعظُمها، وأعظُم منها  }ُتْرشِ َّ َوَأْن َتُقوُلوا َعَىل ا

  .]٣٣:األعراف[}َتْعَلُمونَ 

وا بيشٍء إال عن اجتهاٍد : إًذا أُهيا اإلخوة الذي ُأريد أن أقوله إن الُفَقَهاء يعني ما أ

  . ونظر، ُيصيُب منهم من ُيصيب وخيطئ من خيطئ لكن برأت ذمتهم بأن نقلوا عمن سبقهم

إًذا قول الفقهاء حرمهم اُهللا تعاىل، أطلت كثري أعذروين، قول الُفَقَهاء رمحهم اُهللا 

اجلمعَة رشطه الوقت بينام قالوا يف الصالة رشطها دخول الوقت، انظر الفرق بني  إن: تعاىل

  . الثنتني

ا قال : رشطها الوقت، ويف الصالة يقولون: يف اجلُُمعة يقولون رشطها الوقت، 

  الُفَقَهاء ذلك؟ ما الفرُق بيهام؟ 

نا موجبات الغسل، وذكر: نواقض الوضوء، ويف الغسل: تذكرون ُقلنا الوضوء

  الفرق، ُهنا دخول وُهنا ليس فيها دخول، من يعرف وله جائزة؟ 

إن من : الُفَقَهاء يقولون: لك جائزة عظيمة جًدا الذي يعرف ُنعطيه جائزة، السؤال

من رشط صحة صالة اجلُُمعة الوقت، ومل : رشط صحة الصالة دخوُل الوقت، بينام يقولون

  يولوا دخول الوقت؟ 

  . ، ليس كذلك، جزاك اهللا خري لكن ليس كذلك، نعمخلينا نبدأ بالبعيد؟ ال

: وبناًء عليه؟ أحسنت، سُأعطيَك جائزة عظيمة وهي أين سأدعوا لك أمام اهللا اآلن

  . فأسأُل اهللا أن جيزيَك خًريا وأن يغفَر لك، يف أكثر من هذه اهلدية؟ ما يف؟ احلمُد هللا

  



 

  

  

 

  ...............................وهو أول وقت صالة العيد إىل آخر وقت صالة الظهر

أن الصالَة ال تصُح : وقت معناهاانظر معي، أهنم عندما قالوا دخول ال: الفرُق بينهام

  . قبل دخول الوقت ولكنها تصُح بعد دخول خروج الوقت

الوقت له ابتداٌء وانتهاء، فإذا ُقلنا إن من رشطها دخول الوقت فتصُح فال تصُح قبله 

الَة َكاَنْت َعَىل اْملُْؤِمنَِني ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{لكنها تصُح بعده،  أي مؤقتًة فال  ]١٠٣:النساء[}إِنَّ الصَّ

  . تصُح قبله

لكن من صىل الظهر بعد خروج وقتها، صالته صحيحة لكنها قضاء يف أغلب 

من نام عن صالٍة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن «أحواهلا، وقد تكوُن أداًء إن كان بعذر، 

  . »ذلَك هو وقتها

ال يصُح أن ُتصىل قبلها وال يصُح أن ُتصىل بعدها ولو كان لك ُعذر، لو  اجلُُمعةبينام 

اجلُُمعة حتى خرج وقتها فصليتها بعَد وقتها فإن صالهتا ال تصح، بل جيُب ُكنَت نائًام عن 

  . عليَك أن تصليها بدًال عن الظهر وهي أربع ركعات

صالة اجلُُمعة الوقت، أي دخوله إن أول رشٍط من : إًذا فقول الُفَقَهاء رمحهم اُهللا تعاىل

  . وخروجه، ابتداؤه وانتهاؤه

ًة : قال ة ُأريد أن ننتبه هلا ألين سأذُكُرها وأذكُر مسأ وهو، أي أول الوقت، وهذه مسأ

  . متعلقًة هبا

  . وهو أول وقت صالة العيد إىل آخر وقت صالة الظهر: قال

و بعد طلوع الشمس وارتفاعها إن اجلُُمعة يصُح صالهتا من أول صالة العيد وه: قال

قيَد ُرمٍح، يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيَد ُرمح، ركز معي يف كالمي كله؛ ألن 

  . من مل يفهم كالمي األول لن يفهم كالمي األخري والعكس

يبدأ وقت صالة اجلُُمعة من حني ارتفاعها قيَد ُرمح إىل وقت صالة اجلُُمعة، ما الدليُل 

  عىل ذلك؟ 
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ه قد ثبتت أربعُة أحاديث يف صحيح : لدليُل عىل ذلكا : كام قل ابُن رجب الُبَخاِرّي أ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن النبي « َّ ، أي قبل دخول وقت صالة الظهر، »صىل قبل زوال الشمس َصىلَّ ا

  .صىل قبل زوال الشمس، أربعة أحاديث، ليس حديًثا واحًدا

ه فعله يف خالفته، وعن عمَر وعن عثامَن وعن عيل ريض اُهللا  وثبَت ذلك عن أيب بكٍر أ

  . عنهم، أربعة أحاديث وأربعة خلفاء فعلوه

ه جيوُز فعُل صالة اجلُُمعة قبَل الزوال، جيوز، ولكن مع قولنا إنه  هذا نص رصيح عىل أ

كام  م أال ُتصىل إال بعَد الزوال،األوىل واألفضل واأل: جيوز يقول الُفَقَهاء كاملوفق وغريه

  : لسببني املُْسِلِمْنيَ ُيفعل اآلن يف املسجد احلرام ويف أغلب مساجد 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أن أكثر فعل النبي  :السبب األول قالوا  َّ ه كان ُيصليها بعد  َصىلَّ ا أ

  . هذا واحد الزوال، أكثر فعله، لكنه فعلها ليس مرة حلاجة، فعلها أكثر من مرة،

ة ُمهم، أن مراعاة اخلالف ُمهم، وبناًء  :السبب الثاين أن مرعاة اخلالف يف هذه املسأ

ه ال يصح أن : عىل ذلك فإن كثًريا من أهل العلم بل ُعد ذلك قول اجلمهور ه يرون أ أ

  . ُيباُح وخاصًة عند احلاجة: ُتصىل الصالة إال بعد الزوال، لكن نقول

تكون املساجد ضيقة بل  املُْسلِِمْنيَ ة؟ انظر معي، يف بعض بلدان متى تكون ُهناك حاج

حتى األقليات تكون املساجد عندهم ضيقة جًدا جًدا، ال ُيصيل يف  املُْسلِِمْنيَ بلدان غري 

املسجد إال نحًوا من مخسني أو ستني أو مائة ألهنا ُغرف، واملسلموَن يف البلدة عددهم كبري 

فني، فال ُيمكن أن يصلوا يف هذه الغرفة، هذا موجود جًدا جًدا، لنقل إهنم أ ف أو أ

  .املُْسلِِمْنيَ وخاصًة يف بالد غري 

ا من بعد العرص، من بعد الظهر إىل العرص : فام الرخصُة هلم يف ذلك؟ يقول لو بدأ

وخاصًة مع قرصه ما أمكن، فوجدت رخصة وُيعمل هبا اآلن أهنم يبدءوَن يف الصالِة من 

وهذا فيه رخصة لكن مع األمن والظهور فاألوىل أن تؤخر كام ذكرُت لك  وقت الُضحى،

  . قبل قليل، لكن اجلواز وردت به الُسنة وفعله اخللفاء



 

  

  

 

  .......................................................................وجتب بالزوال

أي أن صالة اجلُُمعة جتب بالزوال، معنى وجتب  وجتُب بالزوال،: يقول الشيخ

وال، إذا زالت أن املرَء إذا كان من أهل الوجوب حيرم عليه أن ُيسافَر بعد الز: بالزوال

ا أسأل اآلن، ما معنى زالت الشمس؟    الشمس، أ

الزواُل هو زال الشمس عن كبد السامء، عن مركز وسط السامء، كبدها أي وسطها 

ومركزها، تكلمنا عنها يف مواقيت الصالة، وهل العربُة بالزوال، بزوال الشمس كلها أم 

دقيقة، تكلمنا عنه قبل وأن الذي  العربُة بزوال قطرها؟ ينبني عليه فرق دقيقة أو نصف

ة   .تقرر عند جممع الفقه أن العربَة بالزوال، زوال القرص، لكن نحن ال هيمنا هذه املسأ

ُد بالزوال هو أن يكوَن للشاخِص، اجعل أي شاخص يفٌء أي ظٌل من جهة : املرا

ه قد يكون ُهناك ظٌل طوال السنة يف  الرشق، الظل من جهة الشامل واجلنوب ال عربة به، أل

ه متيل الشمس، أما ظل املرشق واملغرب فإن الشمس خترُج من املرشق  الشتاء والصيف أل

فإذا صارت يف كبد السامء مل يبقى للشاخص ظٌل ال من املرشق ويكوُن الظُل من املغرب، 

  . وال من املغرب

وقت قيام قائم الظهرية قليل جًدا ال يتجاوز دقيقة بل أقل من ذلك ربام، فإذا زالت 

الشمس أي ذهبت للغروب أصبح ُهناك ظٌل من جهة املرشق، هذا الزوال يرتتب عليه 

ه و وقُت وجوب اجلُُمعة وأ ه وقت جواز رمي ماذا؟ أ ه وقت دخول صالة الظهر، وأ

اجلامر يف احلج، وأن قيام قائم الظهرية الذي هو قبله بدقيقة أو دقيقتني هو وقُت هنٍي ينقيض 

  . بزوال الشمس

وقت هني أي ال يتطوع فيه بالصالة وال بدفن املوتى وال غري ذلك مما ُهني عنه يف ذلك 

  .الوقت

أي أن املرَء إذا كان يريد السفر فيحرم عليه  ُمعة بالزوال،وجتب اجلُ : إًذا قول املصنف

أن يسافر بعد الزوال إن كان من أهل الوجوب بأن يكون مقيًام أي مستوطنًا، وأما السفُر 

  . قبل الزوال فمكروه، مكروه وليس بمحرم



 

   
 

 

  .وبعده أفضل 

يستوطنها أربعون استيطان إقامة ال يظعنون صيفا وال الثاين أن تكون بقرية ولو من قصب 

  ....................................................................................شتاء 

بمعنى أن األفضل يف صالة اجلُُمعة واألوىل كام ذكرُت لكم قبل  وبعده أفضل،: قال

يل الدليالن الذين أوردهتام لك أال تصىل صالة اجلُُمعة إال بعد الزوال، وأغلب املساجد قل

  . اآلن ومنها احلرمان ال تصىل اجلُُمعة إال بعد الزوال

ال يصح أن تكون اجلُُمعُة يف غري  أن تكوَن بقريٍة،: الثاين: يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل

اًسا مقيمني يف بلدًة ليست قرية، القرية هي ما كان فيه بنيان ولو كان البنيان  قرية، فلو أن ُأ

  . من قصب

س جيعُل بيته من قصب، يوجد هذا يف بعض الُبلدان، وبعُض الناس جيعُل بعض النا

ر له، فالبد أن تكون  بيته من عريش، وبعُض الناس بيته من طني، فام يصنُع منه البيت ال أ

   :مفهومنا هذا أمرانقرية، 

: ُل ذلكأَن ما مل يُك قريًة وإن كان العدُد كبًريا فإنه ال ُجيمُع عندهم، ومثا :األمر األول

لو اجتمع فآٌم كثٌري ال يظعنوَن شتاًء وال صيفا ولكن كانت بيوهتم من خياٍم أو بيوت : قالوا 

  . شعر فهؤالء ال ُجيمع عندهم، ال ُتصىل عندهم اجلُُمعة، هذا واحد

نا نقول :األمر الثاين ال يشرتط أن تكوَن مَرص، ال يشرتط أن تكون بلدًة عامرة وإنام : أ

ُقرى، برشط أن تكون القريُة فيها أربعوَن مستوطنَني فيها وأن يكوَن عامرًة ُيكتفى فيه بال

 ، ولو كانت من أدنى ما ُيعمر به البيوت كالقصب أو اآلن من احلرير يسمى هذا الشانكوا

  . أو مثًال من العريش ونحوه

  . للحديث الذي ذكرت لكم وهو حديث كعٍب  يستوطنها أربعون،: قال

، ال يظعنوَن صيًفا وال شتاًء، يعني هذا معنى االستيطان وتقدم استيطان إقامة: قال

  . معنا أكثر من مرة

  



 

  

  

 

ء   .وتصح فيام قارب الُبنياَن من الصحرا

  .ا حضور أربعَني فإن نقصوا قبل إمتامها استئنفوا ظهرً : الثالُث 

بعُ    ................................................................ تقدم خطبتني: الرا

ء،: قال يعني جيوز أن ُتصىل اجلُُمعُة خارج البلد،  وتصح فيام قارب الُبنياَن من الصحرا

جيوز أن تصىل خارج البلد لكن برشط أن تكوَن يف منطقٍة قريبٍة من البلد ال يبتعدون ألهنم 

  . ا فيه رضر ومشقة وسيأيت نفس الكالم يف العيد إن شاء اهللاإن ابتعدو

  . »حضور أربعَني فإن نقصوا قبل إمتامها استئنفوا ظهًرا : الثالُث «: قال رمحه اهللا

ه : يقول الشيخ ومن رشوط صحة صالة اجلُُمعة أن حيرضها أربعون، ومعنى ذلك أ

البد أن يكون يف اخلطبِة ويف الصالِة مًعا أربعوَن رجًال جيب أن يكونوا حارضين، جيب أن 

يكونوا موجودين مجيًعا، وال ينقصوا عن ذلك، البد أن يكون املوجود مجيًعا أربعون 

  . ُكنا أربعني: كم كنتم؟ قال: قال: ت لكم قبل قليل وهولعموم حديث كعب الذي ذكر

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ وألن النبي  َّ مل يكن يأمُر بصالة اجلُُمعة يف األحياء القريبة من  َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ املدينة بل ومل يأذن هبا النبي  َّ ه  َصىلَّ ا َالةُ  َعَليْهِ مع أ َالمُ  الصَّ وأمَر بأن  أِذنَ  َوالسَّ

  . ُتقام صالة اجلُُمعة ُهناك فأمر أن ُتبنى املساجُد يف األحياء، ومل يأذن بصالة اجلُُمعة

مما يدُل عىل أن املعنى يف صالة اجلُُمعة اجتامُع الناس يف مكاٍن واحد وأقل ما يتحقق 

ة فيها خالف كام تعل   . مونبه االجتامع أربعون وهو أكثر ما ورد، وهذا احلديث، واملسأ

؛: قال فوا ظهًرا ه قد فات رشطها فإن نقصوا قبَل إمتامها استأ   .أل

بعُ : قال رمحه اهللا   . تقدم خطبتني: الرا

ومن رشط صالة اجلُُمعة أن تصىل بخطبتني، وهذا بال خالٍف بني فقهاء األئمة : يقول

: األربعة بل ُحكي إمجاع، نعم فيه خالف لكن هذا اخلالف الذي ُحكي عن الشعبي، قيل

إن اخلالف املحكي عن غري األئمة قد : إن الشعبي قصد به أمٌر آخر، وهذا معنى قولنا

ه غري واضح   .يتأول فيه أل

  



 

   
 

 

..................................................................................  

د  َد به ليس أن ُتصىل اجلُُمعة بال خطبتني وإنام مرا ألن ما ُحكي عن الشعبي قيَل إن املُرا

الشعبي أن يتوىل اجلُُمعة إماٌم غري اإلمام الذي يتوىل اخلطبة، هذا قصد الشعبي، وهذا معنى 

ل حمررة   . أن األقوا

ه ال تصُح صالة اجلُ : ولذلك فإن كثًريا من أهل العلم حكى اإلمجاع ُمعة بال خطبتِني أ

ه لو خطب اخلطيب خطبًة واحدة فإن صالة اجلُُمعة باطلة جيب أن : ومفهوُم ذلك أ

ُيعيدوها مع اخلطبتني أو أن يصلوها ظهًرا إن فات رشوط وجوهبا، البد من خطبتني، البد 

  .من خطبتني

يع أن ُنميز بني كيف نستط: سيأيت اآلن املصنف رمحه اُهللا تعاىل ويورد لنا أمًرا ُمهًام وهو

  اخلطبتني؟ 

كان عيل ريض اُهللا عنه إذا خطَب ليس دائًام، خطَب مرًة وكان يف خطبته ربام كان عنده 

أمٌر فخطب اخلطبتني من غري فصٍل بينهام، انظر معي، خطب عٌيل اخلطبتني من غِري فصٍل 

  . س بواجببينهام؛ ألن الفصل بني اخلطبتني بجلوس أو بسكوت كام سيمر معنا ُسنة ولي

يس كذلك؟ ال، نقول نستطيع أن نفرق بني : إًذا أصبحت اخلطبتان خطبًة واحدة، أ

جيب أن يكون يف كل واحدٍة من اخلطبتني الرشوط التي سيوردها املصنف : ذلك بأن نقول

  اخلمسة، وضح؟ 

  : إًذا الرشوط اخلمسة التي سيوردها املصنف بعد قليل نستفيد منها فائدتني

أن اخلطبَة إذا خلت عن هذه الرشوط اخلمسة أو عن بعضها فالصالُة  :وىلالفائدة األ

  . فصالة اجلُُمعة غري صحيحة، هذا واحد: ماذا؟ فاخلطبة غري صحيحة، وبناًء عليه

ه جيب أن تكوَن كال اخلطبتني فيها هذه الرشوط اخلمسة، جيب  :الفائدة الثانية أ

اخلطبتني ومل يقولوا خطَب خطبًة واحدة، وانتبه وجوًبا، فعٌيل ريض اُهللا عنه مل يسكت بني 

  .الفرق بني الثنتني

  



 

  

  

 

الوقُت والنيُة ووقوعهام حًرضا وحضور األربعني، وأن : من رشط صحتهام مخسُة أشياء

  ..............................................................يكوَن ممن تصُح إمامته فيها

إًذا جيب أن يؤتى بالرشوط، معرفة هذه الرشوط ُمهمة جًدا جًدا، نبدأ هبذه الرشوط، 

  .تفضل

الوقُت والنيُة ووقوعهام حًرضا وحضور : من رشط صحتهام مخسُة أشياء: قال رمحه اهللا

  . األربعني، وأن يكوَن ممن تصُح إمامته فيها

ذكر املصنف رمحه اُهللا تعاىل أركان اخلطبتني ورشوطهام، فأما الرشط فهو الذي يكوُن 

ناء الوجودموجوًدا قبل الوجود، يكون موجو   . ًدا قبل الوجود ويلزُم استصحابه أ

اهية فيكوُن موجوًدا فيه   . وأما الركن فهو ما كان جزًءا من ا

ولذلك فإن ُهناك أشياء اختلف أهي رشٌط أم هي ركن كالنية مثًال، قيل إهنا رشط 

لفعل ونيس أن النية إذا وجدت قبل ا: وقيل إهنا ركن، ينبني عىل التفريق بينهام مسائل، منها

ناء الفعل أو عند أوله صحت؛ ألن النيَة رشط وليست ُركنًا، ولذلك  املرء استصحاهبا أ

جعلنا للنية احلقيقِة نيًة حكمية وهي التي ُنيس استذكارها واستصحاُب حقيقتها ال 

  . استصحاُب حكمها

فيجب أن  الوقت،: قالرشوط صحتها التي تكون موجودة قبلها ومعها، : إًذا قوله

  . تكون اخلطبتان يف الوقت

  . والنية، جيب أن ينوي باخلطبتني أهنا خطبة اجلُُمعة

،: قال   . أي حال كونه حاًرضا  ووقوعهام حًرضا

  . وحضور األربعني، أي جيب أن يكون األربعون حارضين يف اخلطبتني

أن خيطَب  إنه جيوزُ : وأن يكون ممن تصُح إمامته فيهام، الُفَقَهاء رمحه اُهللا تعاىل يقولون

ن اُهللا عليهم   . شخٌص وأن ُيصيل آخر، هذا جيوز، وقد ُنقل ذلك عن بعض الصحابة رضوا

  . لكن ُيشرتط يف اخلطيب ويف اإلمام أن يكونوا ممن حتققت فيهم رشوط االنعقاد

  



 

   
 

 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ محُد اهللاِ والصالُة عىل رسوله : وأركاُهنا ستةٌ  َّ ٍة من كتاب َصىلَّ ا ءُة أ ، وقرا

  ..................................................................اهللاِ والوصيُة بتقوى اهللاِ 

هذه األركان هي جزٌء من اخلطبة، أشياء جيب أن توجد يف  وأركاُهنا ستة،: قال

  . اخلطبتني مجيًعا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ محُد اهللاِ والصالُة عىل رسوله : وأركاُهنا ستةٌ  :لاق َّ ٍة من َصىلَّ ا ءُة أ ، وقرا

  . كتاب اهللاِ والوصيُة بتقوى اهللاِ 

ُد بأركاهنا هي األشياء التي  بدأ املصنف رمحه اُهللا تعاىل بذكر أركان اخلطبة، واملرا

  :ذكر املصنف أهنا مخسُة أشياءتكون موجودًة فيها، 

والدليُل عىل أن احلمَد البد من وجودها يف اخلطبة أن  ،َجلَّ َوَعَال محُد اهللا : األول 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النبي  َّ ُ ، بل قد ثبَت عنه َجلَّ َوَعَال خطَب قُط إال ومحَد اهللا  ما َصىلَّ ا َّ َصىلَّ ا

ه قال َعَليِْه َوَسلَّمَ  رت«: أ   . ، أي ناقص غُري تام»كُل أمٍر ال يبدُأ فيه بحمد اهللاِ فهو أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فبني النبي  َّ أن كل يشء، وأوىل األشياء بذلك ما وجَب فيه الذكُر  َصىلَّ ا

يست واجبة؟ بىل، فيجُب : ما وجَب فيه الذكر: وما استحَب فيه، نبدأ الصالة، الصالة أ

  . فيها، الفاحتة، احلمد هللا رب العاملني َجلَّ َوَعَال ، وما هو محد اهللا َجلَّ َوَعَال فيها محُد اهللاِ 

  . َال َجلَّ َوعَ مما فيه ذكٌر واجب اخلطبتان، فيها ذكٌر واجب، فيجُب فيها محُد اهللاِ 

خطبُة النكاح فإنه ُيستحب عندما خيطب الرجل  َجلَّ َوَعَال مما يستحُب فيه ذكُر اهللاِ 

ًة أو عندما يعقُد عليها أن تكون ُهناك خطبٌة وهذه اخلطبة عند اِخلطبة ُيستحُب فيها أن  امرأ

يؤتى بحدث ابن مسعود ريض اُهللا عنه وسأذكره بعد قليل، ولكن يتأكُد أن تذكر عند 

تعاىل كان إذا حَرض ِخطبًة فلم تذكر فيها اِخلطبة هذه اخلطبة حتى إن اإلمام أمحد رمحه اُهللا 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ خطبة النبي  َّ   . ال أحُرض شيئًا ليس فيه الُسنة: قام وقال َصىلَّ ا

ًة أو أن تقعد عليها أن ُحيمد اَهللا    . عنَد ذلك َجلَّ َوَعَال إًذا فيستحب عندما ختطب امرأ

  . كرها، إًذا احلمُد واجٌب وُهناك مواضع كثريٌة جًدا لكن هذا ليس حمل ذ
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ه جيُب فيها الصالُة عىل النبي : األمر الثاين مما جيب يف اخلطبة ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ أ َّ  ،َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ والدليُل عىل الصالُة عىل النبي  َّ نا نقول َصىلَّ ا ه واجٌب يف اخلطبة أ أن اهللا : أ

  قال لنبيه ُ َّ َجلَّ أن اهللا : ومعناها ]٤:الرشح[}َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ {: َعَليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

: يف األذان فقيل َجلَّ َوَعَال ال ُأذكُر إال وتذكُر معي يا ُحممد، فإذا ذكر اهللا : قال لنبيه َوَعَال 

ه وسلم فقال بعه املؤذن بذكر حممٍد صىل اُهللا عليه وآ أشهُد أن : أشهُد أن ال إ إال اهللا، أ

  . حممًدا رسول اهللا

ُ َعَلْيِه يف الصالة يف التحيات وهي ركٌن فيها ذكر النبي  َجلَّ َوَعَال إذا ذكر اَهللا  َّ َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إال بالصالة عىل النبي  ، فُقلنا ال تصُح الصالةُ َوَسلَّمَ  َّ ، فُقلنا جيب أن َصىلَّ ا

  . ُتصيل عليه

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ إال وذكَر معه حممٌد  َجلَّ َوَعَال ال يذكر اُهللا  َّ يا رسول اهللا قد «، َصىلَّ ا

  . ، فدل عىل وجوهبا يف الصالة»عرفنا كيف ُنسلم عليك فكيف ُنصيل عليك

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الصالة عىل النبي إًذا  َّ يف اخلطبِة واجبة، وال يلزم أن تكوَن يف  َصىلَّ ا

نائها ذكرت  البداية، ما يلزم أن تكوَن يف البداية، بل لو كانت يف التضعيف، يعني يف أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ حديًثا عن النبي  َّ ُ عَ قال نبينا : فقلَت  َصىلَّ ا َّ ، لو ذكرهتا  َليِْه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا أجزأ

يف آخر اخلطبة، متى يذكر يف آخر اخلطبة؟ مع الُدعاء، فاخلطبُة ُيسن فيها الُدعاء فإذا جاء 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الُدعاء فيستحُب مع الدعاِء أن ُيصىل عىل النبي  َّ حتى ذكر بعُض أهل  َصىلَّ ا

تر، تكادالعلم أن األحاديَث يف الباب تكاد تكون،    . تبلغ حد التوا

ف فيها ابن بشكوان رسالة كاملة يف مجع األحاديث التي تدُل عىل استحباِب  لذلك أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الصالةِ عىل النبي  َّ   . عند الُدعاء، هذه الصورة الثانية َصىلَّ ا
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ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ الصورة الثالثة من الصالة عىل النبي  َّ أن يتشهد،  فاملرُء :  اخلطبةيف َصىلَّ ا

ى بخطبة احلاجة يقول إن احلمَد هللا، أو احلمُد هللا سواء جلعتها مجلة خربية أو : إذا أ

فسنا وسيئات  اسمية، إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوُذ باهللاِ من رشور أ

أن ال إ إال اهللا أعاملنا، من هيده اُهللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهُد 

  . وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ إًذا من صور الصالِة عىل النبي  َّ عند االبتداء وعند التشهد وعند  َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ختم اخلطبِة بالصالِة عىل النبي  َّ ٌة  َصىلَّ ا بعد الدعاء كلها جائزة وكلها جمزأ

  . ركنوتسقط هذا ال

ءة آيٍة من الُقرآن: األمر الثالث قالوا    . قرا

ءة آيٍة من الُقرآن واجبة؟ قالوا  : َجلَّ َوَعَال الدليُل عليه قول اهللا : ما الدليُل عىل أن قرا

} ِ َّ الِة ِمْن َيْوِم اْجلُُمَعِة َفاْسَعْوا إَِىل ِذْكِر ا ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ َا الَّ   ]٩:اجلمعة[}َيا َأهيُّ

أوُل ما يصدق عليه وأجُل ما يصدق عليه هو  َجلَّ َوَعَال ، وذكُر اهللا جيب ذكر اهللا 

أي  »من شغله ذكري «: هو الُقْرآن، حديث أيب سعيد  َجلَّ َوَعَال الُقْرآن ألن أفضل ذكر اهللاِ 

تي أعطيته أفضل مما أُعطي السائلني«الُقْرآن،    .»من شغله ذكري عن مسأ

و بكر الفريايب يف كتابه  إًذا ذكُر اهللا  ءة آيٍة واجبة، وقد نقل لنا أ أحكام "بقرا

ا موسى األشعري ريض اهللا عنه قام يف املسلمني " العيدين حديًثا بإسناد ال بأس به، أن أ

خطيًبا فام قال يف خطبته إال آيات، ما قرأ إال آيات ثم دعا، بعد احلمدلِة والصالة عىل النبي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ  َّ   .  ا

ه قام خطيًبا يف االستسقاء فام قرأ إال آيات االستسقاء، وكثٌري  وعمُر كذلك ُنقل عنه أ

ءة اآلياِت عن اخلطبة، فقط آيات    .من أهل العلم يكتفوَن بقرا
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نا نسمُع من بعض اخلطباء خطبًة وخطبتِني وثالًثا وأربعة وشهًرا ال نسمُع  العجيب أ

آيًة واحدة، ال نكاد نسمع آية واحدة، الصحابة كانوا جيعلون خطبتهم كاملة قراءة  فيها

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ُقرآن اقتداًء بالنبي  َّ   . َصىلَّ ا

حفظُت سورة ق من كثرة «: حديث أم هشام بنت حارث يف صحيح مسلم أهنا قالت

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ما كان خيطب هبا النبي  َّ َالةُ  َعَلْيهِ كان يقرأ ق وينزل  »َصىلَّ ا َالمُ  الصَّ   . َوالسَّ

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ال يدل ذلك عىل االكتفاء هبا بل عىل أن النبي  َّ كان يكثُر من قراءة  َصىلَّ ا

  . القرآِن يف اخلطبة، نسمع من بعض الناس ال يأيت هبذه مطلًقا

ا : وبناًء عىل ذلك ى بعُض اخللفاء يف عهد بني العباس  يعني من باب الطرفة، أ

جيب أن تقرأ آية يف : وجدوا أن بعض الناس ال يذكُر آيًة يف خطبته، والُفَقَهاء  يقولون

آية جيب أن نأيت هبا يف كل خطبة، : اخلطبة، ماذا فعلوا؟ التزموا ذكر آيٍة يف اخلطبة، قالوا 

ِذيَن آَمنُوا {: وا يف آخر اخلطبةوهي أن يقول َا الَّ َ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ َّ إِنَّ ا

  . ]٥٦:األحزاب[}َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيًام 

م هلا مل يلتزمه النبُي وال الصحابة وال التابعون وإنام التزمه بعض خلفاء بني  هذا االلتزا

مها من باب التذكر ليس من باب أهنا ُسنة، انتبه يل، العباس و استمر عليه املسلمون، فالتزا

ا رأوا بعض الناس ترك قراءة آيٍة وترك الصالة عىل  م  ليست ُسنة لكن من باب االلتزا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ النبي  َّ   . َصىلَّ ا

حيدثك عن كل يشء إال الدين، حيدثك عن  اجلُُمعةاألخوة يف صالة  أُهيابعض الناس 

يك عام حتفظ به  يك بأخبار املرشِق واملغرب والشامِل واجلنوب، ويأ كل يشء إال الدين، يأ

ظمة املرور، وينسى الوصية بتقوى اهللا وهي اخلامسة   . الصحة وما توقى به وعن أ

بع الذي جيُب اإلتيان به إًذا   . لَّ َوَعَال َج الوصيُة بتقوى اهللا : الركن الرا

اتقوا اهللا، و ال يلزم هذه اللفظة، : وأقُل ما ُيسمى وصيًة أن يقول املرُء يف خطبته: قالوا 

  . خافوا اهللا لكفى: فلو قال



 

   
 

 

لتهام مع الصالِة واجلهُر بحيُث يسمُع العدُد املعتُرب حيُث ال مانع   .................وموا

ى بأركان  ى بخطبة احلاجة يف خطبته األوىل والثانية فقد أ ولذلك أُهيا األخوة من أ

َا النَّاُس {: ها أمٌر بتقوى اهللا يف اآليةاخلطبِة األربع، فيها محٌد وفيها صالٌة وشهادة، وفي َيا َأهيُّ

ُكمُ  ُقوا َربَّ َ َحقَّ ُتَقاتِهِ {]١:النساء[}اتَّ َّ ُقوا ا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ وهكذا، ]١٠٢:آل عمران[}َيا َأهيُّ

ءُة كم آية؟ ثالثة، ثالُث آيات؟    وفيها قرا

} َ َّ ُقوا ا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُْتْم ُمْسلُِمونَ  َيا َأهيُّ   .]١٠٢:آل عمران[}َحقَّ ُتَقاتِِه َوال َمتُوُتنَّ إِالَّ َوَأ

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَام { ُقوا َربَُّكُم الَّ َا النَّاُس اتَّ  َيا َأهيُّ

 َ َّ ُقوا ا َ َكاَن َعَلْيُكْم ِرَجاًال َكثًِريا َونَِساًء َواتَّ َّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ ا

  .]١:النساء[}َرِقيًبا

َ َوُقوُلوا َقْوًال َسِديًدا{ َّ ُقوا ا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَامَلُكْم { ]٧٠:األحزاب[}َيا َأهيُّ

َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًام َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع  َّ   .]٧١:األحزاب[}ا

يت بأركان اخلطبة كاملة، ومحُد  ثالث آيات فيها واو، لو قلت هذه اخلطبة ونزلت أ

  . ، نعم، اخلامساهللا 

لتهام مع الصالةِ واجلهُر بحيُث يسمُع العدُد املعتُرب حيُث ال مانع :قال رمحه اهللا    .وموا

ليتني مع اخلطبة؛ ألن هاتني اخلطبتِني : يقول إن من رشط أو من صفتهام أن تكوَن متوا

ليتِني  ءٌة كالركعتني وجيُب أن تكونا موا قائمتاِن مقام الركعتني، فيجُب أن يكوَن فيهام قرا

فال يكون بينها وبني الصالة فاصل طويل، نصف ساعة ربع ساعة وإنام يكون للصالة 

لتهام مع الصالة: الفاصل يسري املعفوا عنه، هذا واحد، هذا معنى قوله   . وموا

  . واجلهر بحيُث ُيسمع العدد املعترب: قال

  : انظر معي، عندنا يف التلفظ ثالث حاالت، درجات الصوت

عندنا جهٌر ُيسمُع غريه، وعندنا رفٌع للصوت، وكله ُيسمى عندنا جهٌر ُيسمُع نفسه، و

  .جهًرا 

  



 

  

  

 

العورِة وإزالة النجاسِة والدعاء للمسلمني وأن يتوهلام مع  الطهارُة وسرت: وسننهام

  ...........................................الصالةِ واحٌد، ورفع الصوِت هبام حسَب الطاقة

ه يسمع نفسه وال ُيسمُع من  :النوع األول من اجلهر اجلهر الذي يسمع نفسه هو أ

ءُة ال تكون فيها صحيحًة  بجانه، هذا يستحب بل أحياًنا جيب يف الصالة؛ ألن الصالة القرا

  .  خالفإال بحرٍف وصوت، حكاه النووي إمجاًعا بال

ال يكوُن الكالُم كالًما إال بحرٍف وصوت، حكاه اإلمام النووي إمجاًعا عليه رمحُة 

  .اهللا

بعض الناس ييجي يقرأ ال حيرك، طبًعا حتريك اللسان والشفتني من الزم الكالم 

ليست كالًما ولكن الكالم هو الصوُت واحلرف، البد أن ُيسمع، ُتسمع نفسك، ولو تسمع 

  . نفسك، هذا اجلهر الواجب يف الصالة

  . ولكن ال ترفع صوتك إن كان الشخُص مأموًما أو كان يؤذي غريه إن كان منفرًدا

اجلهر الذي يسمُع غريه، اإلماُم يستحُب له اجلهر، واملنفرُد ينظُر  :النوع الثاين من اجلهر

األصلح لقلبه وملن جلانبه، جيهر، واخلطيُب جيهُر بحيُث يسمع الناس إما بصوته أو بواسطٍة 

  . كاملكربات املوجودة اآلن

اجلُُمعة، الرفع حٌب يف رفع الصوت جًدا، هذا مستحٌب يف اآلذان ومست :النوع الثالث

الشديد جًدا بحيث إنه يسمع البعيد أو كل من يف املسجد، هذا مستحب ليس بواجب، 

وحدهم أن يسمع من تنعقد هبم اجلُُمعة، هذا معنى : الواجب أن ُتسمع القريبني، قالوا 

  . كالم املصنف

العورِة وإزالة النجاسِة والدعاء للمسلمني وأن  الطهارُة وسرت: وسننهام: قال رمحه اهللا

  . يتوهلام مع الصالةِ واحٌد، ورفع الصوِت هبام حسَب الطاقة

أن يكون الذي يؤدهيام عىل طهارة، أن يكوَن عىل : نبدأ بُسنن اخلطبتني، أول هذه الُسنن

نوعان، أحسنت، ال تغرت بيدي، نوعان، ما ُمها؟  الطهارة تعرفون كم نوع؟طهارة، 

  . أحسنت، الطهارة من احلدث األصغر والطهارة من احلدث األكرب



 

   
 

 

...................................................................................  

طيب، انظر معي، احلدث األصغر سهلة جًدا، قد يكون اخلطيب أحدَث يف خطبته أو 

مل يتوضأ قبل أن يأيت املسجد، هل تصُح خطبته؟ نعم، يصح خطبته فإذا أراَد أن ُيصيل 

يس كذلك؟ تو   ضأ وصىل إما إماًما أو مأموًما، هذه واضحة ال إشكال فيها، أ

  إن كان ُجنًبا فهل يصُح له أن خيطب وهو جنب؟ 

  : نقول هلا حالتان

ه جيوُز له أن خيطب ألن اجلنب جيوز  إن كانت خطبة اجلُُمعة يف غري مسجد فال شك أ

ه  له دخول غري املسجد وهذا بال إشكال ولكن خيطب ثم يغتسل وحيرض صالة اجلُُمعة أل

  . جيب عليه صالة اجلُُمعة وهو ممن وجبت عليه

جيوز له ذلك؟ ماذا ُقلنا وأما إن كان مسجًدا فهل جيوُز للجنِب أن يدخل املسجَد أم ال 

ة فيها خالف،  ا، املسأ ايض؟ قبل أربعة دروس، ماذا ُقلنا يا شيخ؟ الذي قلته أ الدرس ا

  . ماشيني عىل كالم املصنف

نعم، اجلنُب حيرم عليه دخول املسجد ومثله احلائض، ال جيوُز هلام دخول املسجد، 

   :وإنام جيوز للجنب دخول املسجد يف حالتني

،  :ألوىلاحلالة ا ، فمن كان ]٤٣:النساء[}َوال ُجنًُبا إِالَّ َعابِِري َسبِيلٍ {أن يكوَن عابًرا

  . عابًرا فحينئٍذ جيوز، عىل تفسري العابر بأن يمر حلاجةٍ 

واخلطبة هي ليست حاجة، باإلمكان أن يؤخرها إال أن يضق الوقُت عنها أو أن : قالوا 

  . يقوم غريه مقامه، هذا واحد

ه جيوز  :الثانيةاحلالة  يُت هبذه احلالة ألمهيتها وخاصًة ملن حيرض حاًجا أو معتمًرا، أ وأ

للجنِب أن يدخَل املسجد ولو كان أرشَف املساجد، وما أرشُف املساجد؟ املسجد الذي 

َت يف أعظِم بقعٍة عىل وجه األرض، ال يوجد عىل وجه األرِض بقعٌة هي  نحُن فيه، أ

َت فيها، هذا أطهر أرشُف وال أفضُل وال أط هُر وال أزكى وال أحب من هذه البقعة التي أ

  . بقعة عىل وجه األرض
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َوَمْن ُيِرْد فِيِه بِِإْحلَاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن {من هم بإحلاٍد فيه،  َجلَّ َوَعَال ولذلك عاقَب اُهللا 

ِيمٍ  ظلًام فيه ولو كان خارًجا، فيه إما ظرفيه وإما حالية، فيه أي أن يفعَل  ]٢٥:احلج[}َعَذاٍب َأ

أن يكوَن قد فكَر فيه بالظلِم، بمجرد تفكريك مع عزٍم بالظلِم واإلثِم : وفيه باملعنى الثاين

ت ستذاُق يوم القيامة عذاًبا  ت ظامل، فأ والرسقِة والغيبِة والنميمِة ونحو ذلك من الظلم فأ

يًام    . أ

أرشف البقاع إن كان جنًبا ولو  جيوز للمرء أن يدخل أي مسجٍد ولو كان: انظر معي

من غري حاجة برشط، أن يتوضأ، يتوضأ فقط، لكن ال ُيصيل وال يقرأ الُقرآن، ما الدليُل عىل 

  ذلك؟ 

ه قال: نقول َصىلَّ أدركُت عرشًة من أصحاب النبي : ما ثبَت عن عطاء ريض اُهللا عنه أ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ م، هذا ا املسجد، لذلك قلت أرشف املساجد،  يرقدون يف املسجد احلرا

يرقدون يف املسجد احلرام وهم جنٌب إذا توضئوا، عرشة ليس واحد اثنني، عرشة، عرشة، 

  . ، عرشة من الصحابةاملُْسلِِمْنيَ كُل واحٍد أفقُه من اآلخر، وكُل واحٍد إماٌم من أئمة 

ام ويكوُن معه  ا؟ ألن بعض الناس يأيت إىل مكَة حاًجا ومعتمًرا لبضعة أ ا ُقلت هذا  أ

ِة احلائض أن ُتصيل أو : أهله زوجه أو بنته، ويأيت لبنته أو زوجه عذر، فنقول حيرُم عىل املرأ

م برشٍط  أن تطوَف بالبيت، لكن أن تسعى جيوز، لكن جيوُز هلا الدخوُل يف املسجد احلرا

  . ن تتوضأوهو أ

ا؟ قالوا  ألن احلائَض تلوث املسجد، اآلن : الُفَقَهاء فرقوا بني احلائض واجلنب قديًام 

ة متتنع من تلويث املسجد   . ال تلويث بحمد اهللا، أغلب الناس باإلمكان أن املرأ

ًدا ألمهيتها ة استطرا ا ُقلت هذه املسأ   . أ

  

  

   



 

   
 

 

...................................................................................  

تحُب سُرت العورة، وإزالُة النجاسة وسُرت عورة، ألهنا ليست صالًة إنام ُيس:نعم، قال

ُ كذلك، والدعاُء للمسلمني، الدعاُء للمسلمني يف اخلطبة مستحب؛ ألن النبي  َّ َصىلَّ ا

، أي ال »ويعتزلَن املُصىل«أي يف العيد،  »أمَر احلُيَض أن حيرضَن صالة املسلمني« َعَليِْه َوَسلَّمَ 

  . حليصلَني مع الناس لكن حيرضَن يف املكان، امل

وهذا يدل عىل أن احليض جيوز هلم احلضور، يشهدَن دعوة املسلمني، وهذا ُيفيدنا عىل 

خطبة اجلُُمعة يستحُب فيها الدعاُء للمسلمَني عامة، يستحب فيها الدعاء للمسلمني : أن

عامة، وُنقَل عن الصحابِة مجيًعا أهنم كانوا يدعوَن يف خطبتهم، فالدعاء للمسلمني 

  .مستحب

د األدعية التي ُتستحب، الدعاء املنقول عن الصحابة كأيب بكر وعمر وعثامن ومن أأك

أقوُل قويل هذا واستغفُر اهللا يل ولكم ولسائر : وغريه من اخللفاء أهنم كانوا يقولون

املسلمني، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، هذا منقوٌل عن الصحابة، وغريه من األدعية 

  . املذكورة يف الباب

ةعندن   الُدعاُء آلحاد الناس؟: ا ُهنا مسأ

ُيمنع، ألن اخلطبَة ليست آلحاد الناس، فال تدعوا ألحٍد من آحاد الناس، : يقولون 

 ، بعض الناس حيُرض مسجًدا فيدعوا ملن بنى املسجد، ال ليس لَك ذلك، يف اخلطبة ال تدعوا

  . اسادعوا يف غري اخلطبة، خطبة اجلُُمعة يكره فيها الدعاء آلحاد الن

تدعوا بالشفاء ألحد من جريان املسجد، ما ُيدعى يف خطبة اجلُُمعة، املستحب أن 

  . ُيدعى فيها للمسلمني

  طيب، الدعاُء لويل أمر املسلمني؟ 

  : إن الدعاء لويل أمر املسلمني نوعان: نقول

  

  



 

  

  

 

  .........وأن خيطَب قائًام عىل ُمرتفٍع معتمًدا عىل سيٍف أو عًصا، وأن جيلس بينهام قليًال 

الدعاُء له بصفته، فهو مستحب، وقد حكى اإلمجاُع له، يعني استحباب الدعاء لويل 

ا الدعاُء له مستحب؟ املُْسلِِمْنيَ ُيستحُب الدعاء َ لويل أمر : النووي وغريه فقال األمر  ،

لو كانت يل : ألن الدعاَء له دعاٌء للمسلمني، وقد قال الُفضيُل بن عياض رمحه اُهللا تعاىل

دعوٌة مستجابة لرصفتها للسلطان ألن استجابتها يف حقه نفٌع للمسلمني، إنام جار املسجد؟ 

و    . اإلمام؟ نفعه قاٌرص عليه، إًذا هذا هو الدعاء له بوصفه، هذا هو املستحبأ

إن : وبالغ يف ذلك حتى أكَد عليه بعض األئمة كاأللويس من علامء العراق وغريه فقال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ فيه حتبيًبا ، وقد حَث النبي  َّ خُري والتكم الذيَن «: عىل ذلك فقال َصىلَّ ا

، »م ويصلوَن عليكم، حتبوهنم وحيبونكم، وتصلوَن عليهم ويصلون عليكمتصلوَن عليه

  . تصلون عليهم أي تدعوَن هلم

  . إًذا الدعاء لويل األمر متعلٌق هبذا الباب

  . وأن يتوالمها مع الصالِة واحد: قال

  . يتوالمها واحد، هذا هو املستحب واألفضل

  . ورفُع الصوت هبام حسب الطاقة، هذا رفع الصوت أعىل من اجلهر

وأن خيطَب قائًام عىل ُمرتفٍع معتمًدا عىل سيٍف أو عًصا، وأن جيلس بينهام : قال رمحه اهللا

  . قليًال 

ويستحُب أن يكوَن اخلطيُب قائًام، ويستحب أن خيُطب  : يقول الشيخ رمحه اُهللا تعاىل

  .بضم الطاِء إذ لو كرسهتا لكانت من خطبة النكاح

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ويستحُب أن خيطَب قائًام، أي أن يكوَن اخلطيُب قائًام ألن النبَي  َّ  َصىلَّ ا

وألن هذه وسيلٌة إىل رفع الصوت،  »اَس قائًام خطَب الن«كام يف حديث جابٍر وغريه 

والوسيلُة تأخُذ بعض أحكام املقصد، ليس من كل وجه ولكن من بعض األوجه، والعلامء 

للوسائِل أحكاُم املقاصد، هذا عىل سبيل التغليب ال عىل : من باب التغليب يقولون

  . لسبيل،، وإال ُهناك فرق، وأظن ذكرنا بعض الدروس املتعلقة باألصو



 

   
 

 

...................................................................................  

  . إًذا القيام هو وسيلة فيستحُب ألن فيه وسيلة لرفع الصوت

  . وأن يكوَن ُمعتمًدا عىل مرتفعٍ : قال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ يعني أن يكون الشخص جيلس عىل ُمرتفع، وقد كان النبي  َّ قد  َصىلَّ ا

َالةُ  َعَلْيهِ ُجعَل له منٌرب من ثالِث درجات، وبعد الثالث درجات رابعٌة جيلُس عليها   الصَّ

َالمُ  ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ، فكان النبي َوالسَّ َّ بعة َصىلَّ ا   . يرقى عىل الثالثِة وجيلُس عىل الرا

و بكر ريض اُهللا عنه، تواضَع فنزَل درجًة، قال ُ ذاَك مقاُم النبي : فلام جاء أ َّ َصىلَّ ا

ا ج َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اء عمُر بعده نزَل درجًة فكان يرقى درجًة وما كنُت ألقوم مقامه، ثم 

واحدة فقط؛ ألن عمر كان من اخلطاطني، طويل جًدا، العرب يسمون الطويل باخلطاط؛ 

ألن فرس العرب ليست طويلة، اخليل العربية ليست طويلة، فكان عمُر إذا رقى عليها 

  . خطت قدماه عىل األرض

   .فكان عمُر طويًال إذا رقى درجًة واحدة تكفيه

لو خطبُت عىل األرض خلالفُت املستحب : فلام جاء ُعثامن كان أقَل طوًال منه، فقال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ من االرتفاع، فرقى إىل موضع النبي  َّ   . َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ثم بعد ذلك يف عهد خلفاء بني ُأمية ُأزيل منرب النبي  َّ وُجعَل ست  َصىلَّ ا

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ لفاُء يرقون ثالًثا يف مكان النبي درجات فكان اخل َّ وجيلسوَن وال يرقوَن  َصىلَّ ا

  . ما زاَد عن ذلك

  . هذا عموًما ما يتعلق هبذا األمر

ة متعلقة، املنرب تنا، إًذا املسأ ًء كان منًربا أو كان ُكرسيًا : نرجع ملسأ املكان املرتفع سوا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أو كان جذًعا كام كان النبي  َّ   . يفعُل أوَل أمره َصىلَّ ا

  

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................معتمًدا عىل سيٍف أو عصا

  . معتمًدا عىل سيٍف أو عصا: قال

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ثبت عن النبي  َّ ه كان خيطُب  َصىلَّ ا نحًوا من ثالثة أحاديث أو أربعة أ

معتمًدا، واالعتامُد إما أن يكوَن عىل سيٍف أو عىص أو قوس ونحو ذلك، فالسيُف ليس يف 

حال السلم، بعض الناس خيطُب بالسيف يف حال السلم، هذا خالف الُسنة، أقره الشيخ 

  . تقي الدين وغريه

ُ َعلَ إنام خطبُة النبي  َّ يف السيف عندما كان يف حرب، إًذا أو ُهنا ليست  ْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ ا

  . ملطلق التخري وإنام الختالف احلال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ واالستحباُب خطبة العصا ورد فيها عن النبي  َّ ثالثُة أحاديث،  َصىلَّ ا

ده فيستحُب للخطيِب أن خيطَب بعصا فيقبض عىل عصا، واستحبوا أن يكوَن قبضه بي

فاظ احلديث   . الُيرسى كام جاء يف بعض أ

فإن مل تُك معه عصا قبَض عىل رمانِة املنِرب أو عىل املنرب، هذا ُتسمى رمانة، هذه رمانة، 

ُ َعَليِْه َوَسلَّمَ ولذلك أُهيا اإلخوة كان النبي  َّ إذا قام عىل منربه قبض بيده عىل  َصىلَّ ا

ُ الرمانة، دائًام النبي  َّ يقبض عىل الرمانة، هذه طريقته يقبض عىل  َعَليِْه َوَسلَّمَ  َصىلَّ ا

َالةُ  َعَلْيهِ الرمانة، ُتسمى رمانة، هذه رمانة يعرفوهنا، هذه البارزة ُتسمى رمانًة، فكان   الصَّ

َالمُ    . يقبض عىل الرمانة َوالسَّ

ه كان يقبُض عىل الرمانِة كالنبي  ُ ثبَت عن عبد اهللا بن عمر أ َّ ، َعَليِْه َوَسلَّمَ  َصىلَّ ا

فعُل عبد اهللا بن عمر هو من باب اإلتباع ال من باب التربك، فرق، ُكلنا اآلن نقبض عىل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الرمانة من باب اإلتباع ألن النبي  َّ فعلها، ال ألن هذه الرمانة فيها ميزٌة  َصىلَّ ا

  . عن غريها

ا رأى الصحابُة مواضَع ظَن بعُض  الناِس ممن بعدهم أهنا موضٌع للتربك ال  ولذلَك 

ة دقيقة وفهم الصحابة فيها عظيم   .لإلتباع أزالوه من باب سد الذريعة، وهذا مسأ

  



 

   
 

 

ى أو خطَب جالًسا فصَل بينهام بسكتةٍ  وأن جيلس بينها قليًال    ....................فإن أ

  .  معتمًدا عىل سيٍف أو عصا، وأن جيلس بينها قليًال : قال

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اجللوس مستحب ورد فيه حديٌث عن النبي  َّ ، أو أغلب فعل النبي َصىلَّ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ   . ذلك، ومن حديث جابر ومن حديث غريه َصىلَّ ا

ن الفصُل بينهام ُسنة، واجللوُس بينهام ُسنة، كالمها ُسنة، فإن مل يستطع  عندنا أمرا

يبقى واقًفا : اجللوس، ليس عنده كريس، واجللوس عىل األرض فيه مشقٌة عليه، نقول

ى بُسنة الفصِل وترَك ُسنَة اجللوس   . فيكون أ

 الُسنِة فيه أال جياوَز وضابُط القليل فيه أقىص: طيب، ضابط القليل ُهنا ما هو؟ قالوا 

ءة  ُ َأَحدٌ {قرا َّ ه حسَب ما يكوُن فيه ]١:اإلخالص[}ُقْل ُهَو ا ا ورَد عن بعض التابعني أ  ،

ــ  ُ َأَحدٌ {اجللوس فقدرها ب َّ   . نقَل ذلك أظن ابن أيب شية أو غريه، نسيت اآلن}ُقْل ُهَو ا

 هي فهي أوىل من غريها، فتقدر هذه فاملقصود أَن آثار التابعني إن مل يوجد يف الباب إال

  . اجللسة بني اخلطبتني هبذا املقدار

ى أو خطَب جالًسا فصَل بينهام بسكتةٍ «: قال رمحه اهللا   . »فإن أ

ى،: قوله ى اجللوَس، أو خطَب جالًسا؛ ألن القيام ُسنة،  فإن أ يعني مل ُيرد اجللوس، أ

بعض الناس خيطب جالس يكوُن مريًضا أو هو صحيٌح لكن ال ُيريد أن خيطب قائٌم، هو 

  . حر، مثًال قد يكون الالقط نازل فيجلس، يعني ألي سبب

: ت يف حقه، فنقوليف حقه ُهنا ال جتود ُسنُة اجللوس، ليس: أو خطَب جالًسا، فنقول

كُل يشٍء ال : قم ثم أجلس إن ُكنَت جالًسا، فات سنٌة مل تتحقق صفُتها، ألن عندنا قاعدة

  . توجد صفته يسقط

ُهنا اجللسة بني السجدتني، املقصود اجللوس، ليس املقصود القيام من اجللوس، يعني 

  .أن تكون قائًام فتجلس، ليس جمرد مطلق العقود

  .عتمر إذا مل يكن له شعر يسقط عنه حلقه لفوات حملهامل: ولذلك نحن نقول

  



 

  

  

 

  ......وُسَن قرصمها والثانيُة أقرص، وال بأس أن خيطب من صحيفة فصَل بينهام بسكتة

من كان مقطوًعا من فوِق املرفق، ليس من املرفق، من فوق املرفق سقَط عنه الغسل 

  . وهكذا

  . فصَل بينهام بسكتة: طيب، قال

ُ َأَحدٌ {ذكرنا قبَل قليل أن أقىص السكتِة  َّ وأقلها بسكتٍة يسريٍة يرتُد إليه }ُقْل ُهَو ا

  . ه، وإن مل يأيت بسكته جيُب عليه أن يأَيت بأركان اخلطبِة األربعِة فيهام مجيًعانفس

  . وُسَن قرصمها والثانيُة أقرص، وال بأس أن خيطب من صحيفة: قال رمحه اهللا

أي ويسن أن تكون اخلطبتان قصريتني، دليُل ذلك؟ ما  وُسن قرصمها،: يقول الشيخ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ثبت يف صحيح مسلم من حديث عامر أن النبَي  َّ إَن طول صالة «: قال َصىلَّ ا

، عالمة الفقه أن يكون املرُء يعني ُيطيل يف صالته وأن ُيقَرص »املرء وقَرص ُخطبته مئنُة فقه

اذا؟     خطبته، 

فاظها ومل ُيكرر، ومعلوٌم أن الذي خيترص  ألن املرء إذا قَرص خطبته ركز فيها واعتنى بأ

يتعُب يف التحضري أكثَر ممن ُيطيل، وقد قيَل إن عبد امللك بن مروان وقد كان أحد الُفَقَهاء 

يه مروان بن احلكم، خطَب مرة خطبًة فأطال فيها،  ثم وَيل اخلالفَة يف عهد بني أميَة بعد أ

يب، فالتفت عبد امللك إليه، فقال وكان ممن يب، ما : حيرض خطبته رجٌل أعرا أُهيا األعرا

  تعدوَن البالغَة فيكم؟ 

  . نعُد البالغَة اإلجياُز مع التامم: قال

غاز وليس فيها  خمترصٌة لكنها تأيت بالغرِض تاًما، املوضوع كامل موجود، ليس فيها أ

  . نقص

  فام تعدوَن العَي عندكم؟ : قال

  . ما نحُن فيه من ساعة: قال

ُ إًذا طول الكالم، ال ُيعُد بالغًة وليس إحساًنا، وإنام اإلحساُن كام قال نبنا  َّ َصىلَّ ا

  .، إقصار اخلطبة مع متامها»اإلقصاُر مع التامم«: َعَليِْه َوَسلَّمَ 



 

   
 

 

...................................................................................  

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ والثانيُة أقرص، كام عهد النبي : قال َّ   .وفعله َصىلَّ ا

وال بأس أن خيطب من صحيفة، يعني جيوز للمرِء أن خيطَب من صحيفة، وليس : لقا

أحُد الفعلني أفضل، ليس االرجتاُل أفضل، وليست اخلطبُة من صحيفٍة أي من ورقٍة 

ء، لكن بعَض أهل العلم قالوا  إن اخلطبَة من صحيفٍة أوىل، ليس أفضل : أفضل، كالمها سوا

وقت ويكون املرء ال خيرج عن املوضوع، وال يأيت أوىل؛ ألهنا تستطيُع أن تضبط ال

  . باملرتادفات، وال حيتاُج أن ُيفتَح له

ءة  ولذلك فإن اخلطبَة من صحيفٍة يف اجلُُمعة ال بأس به، بخالف الصالة، الصالة القرا

هة ترتفع باحلاجة ألهنا حركة، وخاصًة تكلمنا  فيها من مصحف مكروه إال حلاجة، والكرا

ة؟ جيدعن هذا يف    .النافلة، واضح الكالم يف املسأ

  

  


